
 چالش ها و راهبردهای پیشگیرانه وضعی در قبال جرایم زیست محیطی

 
 1اسماعیل کشکولیان

 2کریمیان عمروآبادیفاطمه 

 

 چکیده
همواره با  لزوم مقابله و پیشگیری وضعی از جرایم و تعرضات نسبت به محیط زیست همواره مورد توجه نظام قضایی ایران قرار داشته؛ اما در این راستا

ها، راهبردهای علمی و مؤثر در جهت مقابله با جرایم زیست محیطی در نظام شناسایی این چالش ین مطالعه با هدفهایی متعددی مواجه بوده است. اچالش

ای، از طریق مطالعه کتب، ها کتابخانهابزار گردآوری داده .است ـ تحلیلی توصیفیصورت ه روش تحقیق در این پژوهش بکیفری ایران ارائه شده است. 

های جایگزین انسان به عنوان حاضر نشان داد، از رهگذر مفید بودن بکارگیری فناوری های پژوهش یافتهمقاالت و آثار علمی مرتبط با موضوع است. 

 پیشگیرانه راهبردهای اتّخاذ راهبردی مطلوب در پیشگیری وضعی در قبال جرایم زیست محیطی، آنچه موجب چالشی عمیق در این حوزه شده است عدم

باشد، چراکه شایسته نیست، پیشگیری از غیر دولتی می نهادهای جامعه ر جهت بکارگیری مشارکتتوسط دولت به عنوان متولی اصلی این امر د مدارکرامت

افراطی  نباید فناوری جهت پیشگیری وضعی استفاده از در جامعه شود. لذا و حقوق افراد یفرد یهایآزاد بروز جرایم زیست محیطی موجب خدشه بر

های پیشگیری وضعی در قبال جرایم فوق، دهد که راهبردنتایج نشان می. کمک گرفت از نهادهای غیردولتی نیز در کنار استفاده متعادل از آن، باید باشد و

این شیوه  . لذادینمایم لیجامعه تحم بررا  یی کمترنهیوجود، هز نی، با اگذارد ریبزهکاران بالقوه تأث میاست که در تصم یصرفاً به دنبال اتخاذ اقدامات

 با استقبال بیشتری مواجه شده است. ییمسؤوالن قضا یدر کشور ما از سو ،یریشگیپ
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 مقدمه

 در قاطعیت و شدت و شدمی تلقی تر مجرمصحیح تعبیر به و جرم علیه مبارزه تنها راهکار عنوان به مجازات غالباً گذشته جوامع در

 جرم عوامل وقوع اروپا، در مجرمانه پدیده به نگرش تغییر با نوزدهم دانستند. در اوایل قرنمی بزهکاری کاهش را موجب آن اجرای

: 8931نمودند )میرخلیلی،  ابراز را مجرم جرم و به مربوط نظریات اجتماعی، دفاع و شناختی جرم و مکاتب قرار گرفت توجه مورد

و پیدایش  جرم وقوع از شدن تدابیر پیشگیری پیشرفته به منجر پیشرفت در بزهکاری، از ناشی (. به مرور زمان، تحوالت83-81

 پیشگیری مبتنی بر موقعیت )وضعی( گردید. 

 پیشگیری وضعی به بیان ساده در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیرکیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش

کند )چاله های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، از ارتکاب جرم جلوگیری میفرصت

پیشگیری وضعی از جرم بر اداره، » نویسد:شناس انگلیسی، در تعریف پیشگیری وضعی مینایجل ساوت، جرم(. 6: 8931چاله، 

 های ارتکاب جرم را کاهش داده و یا خطر تعقیب رافرصت ،شده( اتکا دارد. به این منظورطراحی و کنترل محیط فیزیکی )ساخته 

(. این نوع از پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار، نوع 9: 8931)صفاری، « دهدکه ارعاب مؤثر واقع نشود، افزایش میصورتی در

ها، موجب از بین رفتن و یا گذارد که فرآیند آناجرا می دیده، اقداماتی را بهجرم، اهداف و موضوعات جرم و خصوصیات بزه

های ارتکاب جرم خواهد شد. به بیان دیگر، راهبردهای پیشگیری وضعی، متنوع بوده و از محافظت ها و فرصتتضعیف موقعیت

دهد را مد نظر قرار میدیدگان و آموزش آنان ها و کنترل ابزار بزهکاری تا نظارت و کنترل بزهکار و مراقبت از بزهاز آماج

(. این نوع پیشگیری، به خاطر تمرکز خاصی که بر موقعیت و مکان وقوع جرم دارد و همچنین به خاطر 18)میرخلیلی، پیشین: 

 اختصاص آن به جرائم خاص، از سایر راهبردهای پیشگیری، متمایز است. 

 

 راهبردهای پیشگیرانه وضعی در قبال جرایم زیست محیطی -1

 ز منظر اهدافا -1-1

است به منظور  یاددر آن ز جرم که احتمال ارتکاب یخاص یطاوضاع و احوال و شرا ییرتغ یعنی یوضع یا مداریتموقع یشگیریپ

توان (. با توجّه به تعریف مزبور می1: 8913)ابراهیمی؛ رجبی،  ارتکاب جرمزدایی فرصت یادشوار نمودن، پرخطر کردن 

ها به سه دسته تقسیم نمود: الف( راهبردهایی که در پی دشوار نمودن ارتکاب را از منظر اهداف آن راهبردهای پیشگیرانه وضعی

افزایش خطر ارتکاب جرم است. ج( راهبردهایی که معطوف  هاجرم و انجام فرآیند آن هستند. ب( راهبردهایی که هدف غایی آن

 به زدودن فرصت مجرمانه هستند.

 نده راهبردهای دشوار کن -1-1-1

(. اگر 1: 8931است )صفاری، « افزایش دشواری ارتکاب جرم»یکی از راهبردهای پیشگیری وضعی که کالرک معرفی کرد، راهبرد 

-هایی، زحمت فردی را که قصد ارتکاب جرم دارد، در راه رسیدن به هدف مورد نظرش افزایش داد، میبتوان با استفاده از تکنیک

توان این راهبرد را اب جرم منصرف شود. حال باید دید که در مورد جرایم زیست محیطی چگونه میتوان انتظار داشت که از ارتک

 اجرایی نمود. 

 محافظت از آماج جرم -1-1-1-1



دیدگان عرضه کننده توان مدعی شد که دو عرضه کننده برای جرم قابل تصور است: بزهبه طور کلّی و با نگاهی اقتصاد محور، می

ای برای عرضه دیدگان، تولیدکنندگان ناخواستهها معتقدند که بزهکننده. اقتصاددانان در تبیین این وضعیتعرضهو بزهکاران 

دیدگان زمانی قابل تصور کنند. عرضه از سوی بزهها، مشتری ایجاد میاند و بزهکاران برای این موقعیتهای بزهکارانهموقعیت

های بزهکارانه را ایجاد کنند میزان معینی از خطر ارتکاب جرم، به طور ناخواسته موقعیتاست که برخی از افراد در یک جامعه با 

های ها، وضعیت( به عبارت دیگر، برخی از آماج11: 8931تر از ریسک متعارف در جامعه است. )بابایی؛ انصاری، که پایین

نه تنها ای که به گونه (Roman & Farrell, 1181: 69).یند نمابزهکارانه را به صورتی آسان و کم هزینه برای بزهکاران فراهم می

چنانچه با نیز  ای و بالقوهبلکه مجرمان غیرحرفه دهند،های حفاظت شده ترجیح میآماج ها را برای، اینگونه آماجمجرمان حرفه

( ذکر این 11-11: 8911، )میرخلیلی شوند.می نسبت به ارتکاب جرم وسوسه شرایط سهل و آسان ارتکاب جرم مواجه شوند،

شود و در مفهوم نکته نیز ضروری است که آماج در پیشگیری وضعی، دارای دو مفهوم است؛ در مفهوم نخست، اشیاء را شامل می

در نیز ها اصطالح حفاظت و تقویت آماجبا توجّه به آنچه گفته شد،  .(Clarke, 1182: 81)دوم، افراد نوع بشر را مد نظر قرار دارد 

های جرم است تا از این افزایش امنیت آماج رود که هدف آن،بزهکاری به کار میز پیشگیری وضعی ا هایمورد یکی از روش

های در معرض نصب قفل و وسایل امنیتی، بردن آماج مجرمان دشوارتر و خطر ناشی از آن بیشتر شود. ارتکاب جرم برای طریق،

 . شودذکر میمرتبط با تقویت آماج مثال آن، بخشی از تدابیر تر، کنترل دسترسی و ابه مکان امن خطر

 منع یا محدویت ابزار ارتکاب جرم -1-1-1-2

، دور ساختن ابزارهای ارتکاب جرم از دسترس بزهکار بالقوه «افزایش دشواری ارتکاب جرم»های راهبرد یکی دیگر از تکنیک

ها دست یابد یا تجربه قرار نگیرد یا با صرف زحمت بسیار بتواند به آناست؛ یعنی اگر ابزارهای ارتکاب جرم در دسترس او 

(، 8) 8931شود و ممکن است باعث انصراف او گردد )میرخلیلی، اینگونه کارها را نداشته باشد، ارتکاب جرم برای او دشوار می

پیشگیرانه وضعیِ ناظر به منع یا محدویت  (. در نظام حقوقی ایران و مرتبط با جرایم زیست محیطی، از مهمترین راهبردهای819:

ی در صورت جانوران و حشرات موذی، به منظور مبارزه با آفات نباتتوان به محدویت در استفاده از سموم ابزار ارتکاب جرم می

کار  (، الزام افراد شاغل به8929قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب  3یست )تبصره ماده ز یطمح یبا بهساز یرتغام

(، 8961قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  81ه )ماده مربوط یهادستورالعمل  مقررات ونسبت به رعایت و اجرای  با اشعه

(، منوط 8914قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  4دودزا و آالینده )ماده  یموتور یهنقل یلاستفاده از وساممنوعیت 

یلتر به کاربراتور و ف یلقب از یهنقل یلوسا با احتراق مرتبط قطعات یرموتور و سای، موتور یهقلن یلو ورود وسا یدتول، ساختشدن 

 یفن ینهفاقد برگ معای یهنقل یلهبا وس یرانندگالذّکر(، ممنوعیت قانون فوق 1)ماده  یستز یطمح ی حفاظتاستانداردها یترعا 

مخلوط کردن (، ممنوعیت 8911خودرو مصوب   یفن معاینه صدور برگ و ینهمعا نحوه انجام ییاجرا نامه یینآ 1)ماده  معتبر

 89)ماده نوع پسماندها  ینا یافتفروش، استفاده و باز یاو  محیط ها درآن  و پخش یهپسماندها و تخل یربا سای پزشک یپسماندها

ابر عمومی و فضای باز خارج و ساختمانی در مع انباشت پسماندهای خانگی(، ممنوعیت 8919قانون مدیریت پسماندها مصوب 

 ( اشاره نمود.8936قانون هوای پاک مصوب  11)ماده ها یا سوزاندن آن هاها و دهیاریهای تعیین شده توسط شهرداریاز مکان

 راهبردهای خطرافزا -1-1-2

مجموعه اوضاع و  توانمی را یش جناییپ یتاست. وضع یش جناییپ یتبه دنبال متأثر نمودن وضع یوضع یشگیرانهپ یکردرو

 یشگیری. پبخشندیم یعبه عمل مجرمانه را تسر اندیشه روند گذر مجرم ازاشته و دانست که قبل از وقوع جرم وجود د یاحوال

(. 816: 8931 ی،اصل یجیانراید )به فعل مجرمانه را مختل نما یشهاست که گذر از اندراهبردهایی به کار گرفتن  ،از جرم یوضع



 جرم ارتکاب جرم از ارتکاب یانکه فرد با محاسبه سود و ز یابه گونه ؛خطر افزا استراهبردهای  موارد، بکارگیریین از ا یکی

 یاورد،مورد نظر را به دست ن یا وضعیت یداحساس خطر نما به کار گرفته شده یاگر فرد از اقدامات وضع ین،منصرف گردد. بنابرا

 چنانچه فرد در محاسبه خود، سود و منفعت یگر،. به عبارت دکرد نظر خواهده صرفمجرمان مجرمانه به فعل یردر عبور از مس

خطر افزا  راهبردهای عمالاِ. از ارتکاب جرم منصرف خواهد شد ،بداند یزبار جرم ناچزیان با آثار یسهارتکاب جرم را در مقا

؛ بود یر نخواهدپذامکان یبه راحتین راهبردها عمال ااِ مجرمانه است که ارتکاب جرم با یزهبا انگ یبه فرد یامپ ی ایندرصدد القا

ها از طریق تصریح در قوانین و آناز وجود  یاحتمال بزهکار یستیبابنابراین به منظور مثمر ثمر بودن این راهبردها در عمل، 

 .یابد یآگاهمقررات و یا اعالن عمومی مقامات ذیربط قضایی و اجرایی 

 تقویت نظارت -1-1-2-1

انطباق  یبررس یبرا یعلم هایمهارتو  یعمل یاز راهکارها استفاده نظارت عبارت است از: گفت توانیجامع م یفتعر یکدر 

بردن به نقاط ضعف و قدرت  یتحقق اهداف، پ یزانم یابیارزمنظور  ها بهآن یتو مقررات مورد عمل و کفا ینبا قوان هایتفعال

 یکتکن ینترمعروف ی،نظارت و مراقبت رسم(. 1: 8934ی، صفرخانی )وربهره یشافزاو ی اصالح یهاحل عملکردها، ارائه راه

ها و افزایش فضای قابل تواند افزون بر شیوه نظارت طبیعی همچون چراغانی کردن خیابانکه می از جرم است یوضع یشگیریپ

هر( و یا غیررسمی )توسط شهروندان( دفاع، شامل انواع نظارت رسمی )همچون نظارت پلیس و مأموران شهرداری در سطح ش

(. در نظام حقوقی ایران و مرتبط با جرایم زیست محیطی، از مهمترین راهبردهای پیشگیرانه وضعیِ ناظر 3: 8939باشد )افراسیابی، 

 وزارت از جانب یپزشک یپسماندها ییاجرا مدیریت مربوط به یهاروش  و ضوابطتوان به نظارت بر به تقویت نظارت می

های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو و معدنی از جانب وزارتخانه و یصنعتی سماندهای، پپزشک آموزش  بهداشت، درمان و

 و کنترل( و همچنین 8919قانون مدیریت پسماندها مصوب  88پسماندهای کشاورزی از طرف وزارت جهاد کشاورزی )ماده 

قانون  6ماده  2از جانب سازمان حفاظت محیط زیست )تبصره  ریلی، هوایی و دریاییمعاینه فنی وسایل نقلیه  نظارت بر گواهینامه

 ( اشاره نمود.8936نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 

 بکارگیری ابزارهای کیفری در راستای پیشگیری -1-1-2-2

 پیشگیری، مدعیان از زیادی هعد؛ اگرچه شد نخواهد واقع ثمر مثمر نباشد، سرکوبی با همراه پیشگیریبه طور کلّی چنانچه 

 مطلقًا اینکه به را خود رقیب و سرکوبی هجبه در یا و گیرندمی قرار پیشگیری هجبه در یا عده این؛ دارند قاطع و مطلقدیدگاهی 

 چگونه ببینیم که است این چالش همترینم بحث، این از نظرصرف. کنندمی متهم است، «مدارپیشگیری» یا و« مدارسرکوب»

: 8913)ابراهیمی؛ رجبی،  کنندمی تکمیل را همدیگر متقابل طور به چگونه و شوندمی ترکیب همدیگر با سرکوبی و پیشگیری

سازی فرآیند پیشگیری گاهی اوقات به منظور افزایش هرچه بیشتر خطر ارتکاب جرم در نظر مرتکبین بالقوه و همچنین بهینه(. 14

گر نیز بکارگیری راهبردهای غیرکیفری، از تدابیر کیفری و سرکوب عالوه برگذاران جنایی، سیاستو  انگذارقانونوضعی از جرم، 

 یدتهد یقاز طر یفریک یشگیریپشود. جویند که اصطالحاً تحت عنوان پیشگیری کیفری نیز شناخته میدر این راستا مدد می

ها و ارتکاب عمل مجرمانه، ریسک مورد نظر آنقانون نقض  صورت که در دهدیها هشدار مرا به آن یامپ ینبالقوه، ا ینمجرم

 ییاگرچه به تنها یشگیری،نوع پ ینشد. ا مواجه خواهند...  و یمهشالق، جر همانند حبس،یی هابا واکنشافزایش یافته و 

عنصر در  هر دو و استفاده از از جرم یفریکیرغ یشگیرانهپدر باشد، اما با ادغام یجامعه نم یتیو امن یاجتماعیازهای نی پاسخگو

 قانونگذاری درالبته ذکر این نکته ضروری است که  کاهش جرم در اجتماع را فراهم کرد. ینهدر زم یتوان عامل مهمیکنار هم م



گذار محسوب قانون یتو اولوشته دا قرار آخر یفدر رد یانضباط ی،ادار ی،مدن یهاپاسخ پاسخ نسبت به ینمدرن، ا یکشورها

 شود.یحربه به کار گرفته م ینبلکه به عنوان آخرشود، ینم

 راهبردهای فرصت زدا  -1-1-3

به  یوضع یشگیریشوند. پ جرم مرتکب توانندیاست که افراد با استفاده از آن م ییهاکاستن از فرصت ی،وضع یشگیریمنظور از پ

صت ارتکاب آن را نیز حسب مورد کاهش داده یا ارتکاب جرم، فر خطر یشافزاعالوه بر دشوار نمودن و دنبال آن است که 

-ینهو کم یریدستگ خطر یشها، افزابا کاهش فرصت یوضع یشگیریپ از جرم، یشگیریرهنمود پ( ج) 6ماده  موجب بهبزداید. 

به صرف  ،فرصت یهبر نظر اساس تفکر حاکم بر(. 41: 8936 ی،ثان یدزادهس ی؛جوان جعفرکاهد )یم یمجرا یزانمنافع از م سازی

 یمقتض یگرد یعبارته انجام جرم وجود داشته باشد. ب یبرا فرصت مناسب باید بلکه شود؛یجرم واقع نم یدهدوجود بزهکار و بزه

-ینهزم یطکاستن از نقش شرا یگرفتن فرصت به معنا(. بنابراین 1: 8913محمد نسل، ) وجود نداشته باشد یزن یفراهم باشد و مانع

 وقوع جرم است. ساز

 یینتعتوان به زدا میدر نظام حقوقی ایران و مرتبط با جرایم زیست محیطی، از مهمترین راهبردهای پیشگیرانه وضعیِ فرصت

قانون حفظ   4ماده  9ها )تبصره های ساختمانی از طرف شهرداریدر پروانهقطع شود  یدبا  که در اثر ساختمان یتعداد درخت یدو ق

، پرورشید، ص، مبادرت به هرگونه شکار(، منوط شدن 8921مصوب  درخت یهرویاز قطع ب جلوگیری سبز و یو گسترش فضا

حفاظت محیط زیست )ماده  از سازمان اجازه یاپروانه  یلتحصبه و اجزاء آن  یوحش جانوران و فروش یدو خر ینگاهداریر، تکث

 ییرتوسعه و تغ ید،جد یهاه ات و کارگااحداث کارخانج(، موکول شدن 8929قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب  1

-فرودگاهیع نظامی، کارخانجات صنایمی، کارخانجات پتروش ها،ه یشگاپاال یروگاه ها،احداث نها و همچنین ید آنخط تول یامحل و 

 8و تبصره  81)ماده لحاظ محل استقرار  از یستز یطمح حفاظت سازمان یارهایو مع ضوابط یت به رعایری بارگ هایینالها و ترم

 درشده، به پرواز درآمده و یا تردد کننده  ثبت یماهایهواپ یهکل(، الزام 8914قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  89ماده 

نامه اجرایی آیین 3)ماده  (IOCAO - 8314) المللی ینب یسازمان هوانورد استانداردهای و ضوابط یت رعا بهایران  یهافرودگاه

 ( و ... اشاره نمود.8911وه جلوگیری از آلودگی صوتی مصوب نح

 راهبردهای تقنینی جزایی در حقوق موضوعه -1-1-4

اساسی جمهوری اسالمی ایران به عنوان رویکرد قانونگذار در مقرره فرا قانونی جهت حفظ  3قانون 21و  42از رهگذر اصل 

توان به قوانین محیط زیست به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه در راستای پیشگیری از تعدی و جرایم مرتبط با این حوزه می

اذعان داشت، در کنار قانون مجازات اسالمی )و مخصوصاً دیگری به عنوان راهبردهای مربوط به موضوع حاضر اشاره نمود. باید 

بخش تعزیرات این قانون( به عنوان قانون عام، قوانین خاص بسیاری وجود دارد که در کنار این قانون در راستای صیانت از محیط 

 4مجازات اسالمی قانون 611اند. همچنان که در ماده زیست و پیشگیری از جرایم در این حوزه راهبرد مناسبی را ایجاد نموده

                                                           
.
 هایآب سایر و ها رودخانه ها، دریاچه دریاها، معادن، شده، رها یا موات هایزمین قبیل از عمومی هایثروت و انفال»ایران:  اسالمی جمهوری اساسی قانون 42 اصل 3

 در شود می مسترد غاصبین از که عمومی اموال و المالک مجهول اموال و وارث، بدون ارث نیست، حریم که مراتعی طبیعی، های بیشه نیزارها، ها،جنگل ، ها دره ها، کوه عمومی،

 «کند. می معین قانون را یک هر از استفاده ترتیب و تفصیل. نماید عمل هاآن به نسبت عامه مصالح طبق بر تا است اسالمی حکومت اختیار

 داشته رشدی به رو اجتماعی حیات آن در باید بعد های نسل و امروز نسل که زیست محیط حفاظت اسالمی، جمهوری در»ایران:  اسالمی جمهوری اساسی قانون 21 اصل

 «.است ممنوع کند، پیدا مالزمه آن جبران غیرقابل تخریب یا زیست محیط آلودگی با که آن غیر و اقتصادی هایفعالیت رو این از. گردد می تلقی عمومی وظیفه باشند،

.
 غیر دفع آلوده، آشامیدنی آب توزیع یا آشامیدنی آب کردن آلوده قبیل از شود شناخته عمومی بهداشت علیه تهدید که اقدامی هر: »اسالمی مجازات قانون 611 ماده 4

 آب پس یا خام فاضالب  غیرمجاز استفاده دام، مجاز غیر کشتار و هاخیابان در زباله ها، رودخانه در کننده مسموم مواد ریختن زاید، مواد و دامی و انسانی فضوالت بهداشتی 



 محیط آلودگی خصوص در واحد تعریف یک به قانونگذار زیست، محیط بهسازی و حفاظت قانون 3 ماده نیز بخش تعزیرات و

 .است کرده اشاره خاکی و آبی منابع و زیست

 مصوب زیست محیط بهسازی و حفاظت قانون 3 ماده و 8912 مصوب اسالمی مجازات قانون 611 ماده 1 تبصره در همچنین

  زمین یا  خاک یا هوا یا  آب  به  خارجی مواد  آمیختن یا  پخش» از  است عبارت  زیست محیط  آلودگی از منظور که است آمده 8929

 یا آثار یا  گیاهان یا  زنده  موجودات سایر یا  انسان  حال  به  که  به طوری را،  آن  بیولوژیک یا  شیمیایی فیزیکی،  کیفیت  که  میزانی  به

 .«دهد تغییر باشد، مضر  ابنیه

باشد که در قبال جرایم زیست بنابراین وضع قوانین کاربردی جزایی و منسجم با کارکردی پیشگیرانه از دیگر راهبردهایی می

اگر قانونگذار با وضع  پیشگیری در این حوزه استفاده نمود، چراکه راستای در کیفری ابزارهای توان در کنار، بکارگیریمحیطی می

های الزم جهت پیشگیری از جرایم زیست محیطی نکند، سایر قوانین کاربردی در این حوزه اقدام به ایجاد مناسبات و زیرساخت

اقدامات پیشگیرانه اثر مطلوبی را به دنبال ندارد. برای تبیین این موضوع و آشنایی با رویکرد قانونگذار در جهت وضع قوانین 

 از با حضور اعضا متشکل شکار کانون با تشکیل 8992 سال درتوان به قانون شکار و صید که ابتدا از محیط زیست می حمایتی

ها به لحاظ اهمیتی که حفظ محیط متخصص شروع به کار نمود و در طی این سال نفر 6 و ارتش مشترک ستاد رییس وزیر، یک

اصالح و تغییر قرار گرفت که در تکوین این قانون آخرین اراده قانونگذار بر زیست برای قانونگذار داشت در چند مرحله مورد 

 حفظ محیط زیست وضع بر نظارت و شکار نسل حفاظت از منظور بهباشد که می 12/3/8912 مصوب شکار و صید قانون اجرای

 مربوطه مراجع تصویب به محیطی زیست مسائل های گوناگونحوزه در مختلفی هاینامه آیین اخیر هایدهه طی گردید و در

  (.12: 8912)قوام،  است شده اجرا گذارده مورد به و رسیده

رفته است  کار به جزا حقوق در فقط ترهیبی و ترذیلی هایمجازات که این به توجه اخیر با 5قانون 89و  81و  88فلذا در مواد 

این قانون را محکوم به حبس نموده است تا ضمن مجازات به گرانه ناقضین کنیم که قانونگذار با رویکردی سرکوبمشاهده می

                                                                                                                                                                                           
 محکوم سال یک تا حبس به نباشند شدیدتری ات مجاز مشمول خاص قوانین طبق چنانچه مرتکبین و باشد می ممنوع کشاورزی مصارف برای فاضالب های خانه تصفیه

 «.شد خواهند

 همچنین و دامی فضوالت  دفع و دام کشتار بودن غیرمجاز نیز و شود می شناخته زیست محیط آلودگی و عمومی بهداشت علیه تهدید مزبور اقدام که این تشخیص -8 تبصره

 .بود خواهد دامپزشکی  سازمان و زیست محیط حفاظت سازمان پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت عهده بر مورد حسب مذکور جرم اعالم

 آن بیولوژیک یا شیمیایی  فیزیکی، کیفیت که میزانی به زمین یا خاک یا هوا یا آب به خارجی مواد آمیختن یا پخش از ستا عبارت زیست محیط آلودگی از منظور - 1 رهتبص

 .دهد تغییر باشد مضر ابنیه یا آثار یا گیاهان یا زنده موجودات سایر یا انسان حال به که طوریه ب را
 «.شوند می محکوم  ریال هزار ده تا ریال هزار یک از نقدی جزای یا و ماه دو روز تا 88 از تأدیبی حبس به گردند صید یا شکار مرتکب پروانه بدون که انیکس» - 88 ماده  .5

 :شوند می محکوم  ریال هزار بیست تا ریال هزار پنج از نقدی جزای به و یا ماه سه تا ماه یک از تأدیبی حبس به گردند زیر اعمال مرتکب که کسانی» - 81 ماده 

 .سلطنتی قرق های در صید و شکار - الف 

 .پروانه بدون شده حمایت حیوانات صید و شکار - ب

 .اختصاصی هایقرق و شده حفاظت مناطق در پروانه بدون صید و شکار - پ

 .وحش هایپارک در هارستنی بردن از بین  و تخریب و تعلیف - ت

 .مجاز غیر صید منظور به ها رودخانه مسیر در "شیل " کلهام و سد بستن - ث

 «.نماید فراهم را آبزیان بردن بین از موجبات که موادی به هامرداب و ها برکه و قنوات و ها دریاچه و ها رودخانه آب نمودن آلوده - ج

 :شوند می  محکوم ریال هزار پنجاه تا هزار بیست از نقدی جزای به و یا سال یک تا ماه سه از تأدیبی حبس به گردند زیر اعمال مرتکب که کسانی» - 89 ماده 

 .غیره و دینامیت مانند مواد منفجره یا سموم از استفاده با شکار قابل حیوانات بردن  بین از یا صید و شکار - الف 

 .زرد گوزن و گورخر و جیبیر و آهو پروانه بدون شکار - ب

 .باشد گردیده اعالم شده حمایت و وارد به کشور خارج از که صید و شکار قابل آبزیان و پستانداران پروانه بدون صید و شکار - پ



توان کارکردهای بازدارنده و از قوانین مدنی در این حوزه نمی نحوی به پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست اقدام کند چراکه

 زیادی برای اهمیت جازاتپیشگیرانه را انتظار داشت و موضع قانونگذار در تقنین قوانین جزایی از حیث تناسب میان جرم و م

 انتظار داشت.  اداری و حقوقی هایحوزه سایر از توان این کارکرد رانمی و دارد جامعه

 اصالحیه و 11/9/8929 مصوبه زیست محیط بهسازی و حفاظت 6قانون»از  81توان به ماده همچنین در این خصوص می

  هایکارگاه و  کارخانجات  مسئوالن یا  صاحبان از جرایم زیست محیطی،اشاره نمود که قانونگذار به منظور پیشگیری « 14/1/8918

نموده است و اگر افراد از این قانون تخلف کنند به جزای نقدی و حبس  کار  ادامه از  توقف  به این قانون مکلفند 88  ماده  موضوع

های زیست نیز به جهت پیشگیری از آلودگی 8919مدیریت پسماند مصوب  7قانون 86شوند. ماده مقرر در این ماده محکوم می

  نقدی  جزای  به  قضایی  مراجع  حکم  به را  متخلف  محیطی اقدام به مجازات مرتکبین جرم در این حوزه نموده است و اشخاص

 کند. می  محکوم  مقرر در این قانون

 معنای کلی در زیست محیط به که مجرمانی و متخلفان با مراتع و هاجنگل از برداری بهره و حفاظت قانون اساس بر همچنین

 نهال سوزانیدن و کردن کن ریشه بریدن، مذکور، قانون 49 و 41 ماده در .شد خواهد برخورد جدی طور به کنند وارد خسارت آن

 و کردن کن ریشه و بریدن مورد در مرتکب. است ممنوع جنگلی های توده و ملی منابع از ذغال و هیزم و چوب تهیه و درخت و

 به ذغال و هیزم و چوب تهیه و درخت کردن کن ریشه و بریدن مورد در و نقدی جریمه پرداخت به نهال اصله هر سوزانیدن

 محکوم ذغال یا هیزم مکعب متر هر یا درخت اصله هر به نسبت نقدی جریمه پرداخت و ماه شش تا روز 88 از تأدیبی حبس

ممنوع  بیابانی و کویری مناطق در کوهستانی و کویری و بیابانی هایدرختچه و خارها ها،بوته کردن کن ریشه و بریدن .شود می

 خواهد محکوم مجازات دو هر به تکرار صورت در و محکوم نقدی غرامت پرداخت با روز ده تا تکدیری حبس به متخلف. است

 از برداری بهره و حفاظت قانون'  41 ماده کرد استناد آن به توان می ها جنگل عمدی زدن آتش با ارتباط در که ای ماده شد. مهمترین

 در هرکس قانونی، ماده این موجب به .است کرده تعیین جرم این مرتکبین برای را سنگینی مجازات که است 'مراتع و هاجنگل

 جنگلبانی  مأمور مرتکب، که صورتی در و شد خواهد محکوم سال ده تا سه از مجرد حبس به کند ایجاد سوزی آتش عمداً جنگل

  .شود می محکوم مذکور مجازات حداکثر به باشد

 نظارت و اجازه بدون جنگل مجاور یا داخل باغات و مزارع در نباتات زدن  آتش : دارداشعار می نیز مذکور قانون 42 ماده 

 ماه دو از تأدیبی حبس به مرتکب شود ایجاد جنگل در حریق مباالتی،بی  نتیجه در که صورتی در. است ممنوع جنگلبانی مأموران

 نماید جنگلی درخت تنه در آتش کردن روشن یا زدن کت به مبادرت کس هر ،46 ماده اساس بر  .شد خواهد محکوم سال یک تا

                                                                                                                                                                                           
 «.وحش پارک های در پروانه بدون صید و شکار - ت

.
  ادامه. نمایند  تعطیل و  متوقف را  شده  ممنوع  فعالیت یا کار ، سازمان دستور  ابالغ  محض  به مکلفند 88  ماده  موضوع  هایکارگاه و  کارخانجات  مسئوالن یا  صاحبان» ـ81  ماده 6

 از  نقدی  جزای  پرداخت یا و  سال  یک تا روز  یک و  شصت از  حبس  به  تخلف  صورت در. بود خواهد صالحیتدار  دادگاه  رأی یا  سازمان  اجازه  به  منوط مزبور  فعالیت یا کار

 «.شد خواهند  محکوم  مجازات دو هر  به یا  ریال هزار  پنجاه تا  ریال هزار و یک  پنج

.
7

  آن  اجرایی  نامه آیین و  قانون  این  مقررات  طبق بر  محیط در پسماندها  تخلیه و صدور ، دفع ، فروش و خرید ، نقل و  حمل ، آوری جمع ، کردن  مخلوط ، نگهداری» -86  ماده 

  میلیون یکصد تا  ریال( 11/211) هزار پانصد از  عادی  پسماندهای  برای  اول بار در  نقدی  جزای  به  قضایی  مراجع  حکم  به  متخلف  اشخاص  صورت  این غیر در. بود خواهد

 در  قبلی  مجازات برابر دو  به بار هر تکرار،  صورت در و  ریال( 111/111/811)  میلیون یکصد تا  ریال( 11/111/1)  میلیون دو از پسماندها سایر  برای و  ریال( 111/111/81)

 دو  به تکرار  صورت در و  ریال( 111/111/811)  میلیون یکصد تا  ریال( 111/111/1)  میلیون دو از  نقدی  جزای  به( 89)  ماده  حکم از  متخلفین «.شوند می  محکوم  ماده  این

 .شوند می  محکوم  قبل بار  مجازات برابر دو  به بار هر مجدد تکرار  صورت در و  مجازات حداکثر برابر



 جریمه پرداخت به باشد کرده روشن آتش آن در یا و زده پی یا کت  که درخت هر برای و سال یک تا ماه سه از تأدیبی حبس به

 .شد خواهد محکوم نقدی

به عنوان یکی از مهمترین قوانین زیست محیطی که رویکردی  12/4/8936توان به قانون هوای پاک مصوب در نهایت می

 که( را دارد اشاره نمود. همچنان حمایتی )نسبت به حفظ محیط زیست( و جزایی )نسبت به ناقضین و متعدیان به محیط زیست

در گذشته به طور عام مورد جرم انگاری  8912 مصوب تعزیرات اسالمی مجازات قانون 611 ماده در آلوده نمودن هوا توسط افراد

نیز مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته بود لذا به  8914 مصوب هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون قرار گرفته بود و حتی در

 به تصویب رسید و تا 8936 ماه مرداد مصوب پاک هوای محیطی در قبال آلودگی هوا، قانون لحاظ پیشگیری از جرایم زیست

 توانست به پیشگیری از جرایم زیست محیطی در این حوزه بپردازد. زیادی حدود

 از منظر متولیان -1-2

 راهبردهای دولت محور -1-2-1

 حد تا امر اما این است، از اولویت برخوردار گرانه،تدابیر سرکوببه  توسل جای راهبردهای پیشگیرانه به به دادن اهمیت هرچند

دنبال  را کُنشی مجرمانه، سیاست جنایی اقدامات از پیشگیری که در هاییاست. دولت کشور وابسته یک بر حاکم نوع نظام به زیادی

-مهار می را های فیزیکی، بزهکاریمحیط مطلوب و مدیریت مناسب نیز و زاجرم عوامل حذف یا محدودسازی طریق کنند، ازمی

جرایم  ازوضعی محوری در پیشگیری  نقش ،جامعه ها به عنوان نمایندهدولت(  بنابراین 2: 8939کنند. )حسینی؛ نوذری فردوسیه، 

-بر آناتّخاذ تدابیر وضعی و همچنین اجرا و نظارت زیادی در  اختیارات همچنان از، به صورت انحصاریزیست محیطی داشته و 

توان به های بحرانی در خصوص محیط زیست را نمینظران بر این اعتقادند که انتخاب؛ حتی برخی صاحببرخوردارندها 

 شناسی باشد.ها سپرد و این امر بایستی در انحصار دولت و متخصصان بومشهروندانی با اطالعات ناقص و یا نمایندگان آن

(Eden, 1184: 18)  نوآور وجود ندارد یتذهن ی،های دولتسازمانبایستی توجّه داشت که در دولت و  با وجود همه اینها 

یف به نوآوری در اجرای وظا یلو مشته دا یلو روزمره تما ینبه اقدامات روت ی،های دولتسازمانهمچنین  (1: 8931)کشاورزی، 

راهبردهای پیشگیرانه با مشارکت جامعه مدنی و  (. اینجاست که ضرورت اتّخاذ4: 8932)افراسیابی؛ خالقی، محدود است  یسازمان

 گردد.نهادهای غیردولتی، بیش از پیش آشکار می

 راهبردهای مشارکتی -1-2-2

 مکمّل و مدرن فرا یهااز روش برآمدند که صدددر یپژوهشگران دانشگاه یزها و نحکومت جرمانه،م یدهبه موازات گسترش پد

 یرناگز یزن یسو حکومت و حکمران یکاستفاده کنند. از یم گسترش جرا یشگیری ازمبارزه و پ یبرا یو چند ساحت یحکومت

ی همکار ی یاو تعامل یهدو سو یهااند و به سمت روشفاصله گرفته یحکمرانیمی قد و یهسویک  هایروش و ازشده  یچیدهپ

جامعه  یهاروشی، حکومت یهیو تنب یکنترلی هاروش یتکفابات عدم ثبا ا یگرد یاز سو؛ اندکرده یداپ یشگرا جامعه با جویانه

(. همانگونه که پیشتر نیز اشاره گردید، 1: 8931اند )سردارنیا؛ ساالری شهربابکی، یافته یّتو اهم یاد و راهبردهای مشارکتی مطرحبن

یست ز یهنجارها یریگف شکلدر مراحل مختل یردولتیغ یهابدون توجه به مشارکت سازمانیطی مح یستز یهتحقق اهداف عال

؛ بالطبع تدابیر پیشگیرانه وضعی از جرایم زیست محیطی نیز مستثنی از قاعده فوق ها دشوار استآن یو نظارت و اجرا یطیمح

در باشند. نبوده و گاه نیازمند مشارکت جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی با سازمان متولّی به منظور حصول کارآیی بیشتر می

نظر مثبت به امر مشارکت بود،  به قائلتوان یمجموع م به بحث مشارکت، در یرانمسئوالن و قانونگذار ا یکلّ یکردروخصوص 

مناسب جهت مشارکت  هایینهو زم یقانون یطشدن شرا یامه از بتوان که یستبه نحوی ن یهای داخلعزم در مقرره یناما، تبلور ا



 کار داوطلب در یرویمسئوالن به مشارکت در معنای استفاده از ن یکردرو رسدینظر م . بهگفت سخنیستی ز یطفعال و کارآمد مح

نژاد،  یعل) باشدی آن میبه شهروندان به همراه الزامات اصول یستیز یطمح یفهاست و نه اعطای حقوق و تکال اجرای طرح

8932 :811.) 

 های پیشگیری وضعی درقبال جرایم زیست محیطیچالش -2

 های فردی و حقوق بنیادین افرادمغایرت با آزادی -2-1

 گاه د،ینمایم فایا بشری حقوقی اساس هایجلوه به شهروندان یدسترس در مؤثری نقش جرم، از رییشگیپ نکهیا وجود با

(. 82: 8939)نیازپور،  کندیم برخورد بشری حقوق هایآموزه با هاآن نشیگز ییچرا یحت و آن هایروش اجرای یچگونگ

اعالمیه جهانی حقوق  81پیشگیری وضعی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اجرای آن با چالش حقوق بشری مواجه است؛ ماده 

 مراقبت انواع طریق از افراد خصوصی زندگی در مداخله( 8366) سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق 81 هماد( و 8341بشر )

اصل »، راهبرد نیا به مربوط بشریِ حقوق نیمواز ییشناسا با یاساس قانون سندگانینواند. در حقوق ایران نیز نموده منع را

 مانیا هیپا بر رانیا یاسالم جمهوری نظام، دوم اصل 6 بند موجب به. اندشناخته تیرسم به را« جرم از رییشگیپ بودن مدارکرامت

 جمله از هاعرصه همه در اساس نیا بر. است استوار« خدا برابر در او تیمسئول با توأم آزادی و یانسان واالی ارزش و کرامت» به

 را هاانسان کرامت و بشری حقوق مالحظات دیبا( هاروش اجرای تا گذاریاستیس لحظه از) جرم از رییشگپی ندیفرآ سراسر در

ها با مغایرت برخی از آن است، واردپیشگیرانه وضعی  ریتداب به همواره که یحیصح انتقادات از یک( ی86)همان:  داشت نظر در

؛ به عنوان مثال در پیشگیری از جرایم زیست محیطی، تدابیری از قبیل نصب استاشخاص  نیادیبن حقوقهای فردی و آزادی

صوصی و های نظارتی و مانیتورینگ سطح شهر به منظور حفاظت از فضای سبز ممکن است منجر به دخالت در حریم خدوربین

ها به انتقال به اماکن های افراد نیز گردد؛ همچنین ساماندهی آمرانه برخی مشاغل مزاحم محیط زیست شهری و الزام آنآزادی

 در تعارض و تزاحم باشد. 1دیگر، ممکن است با حق آزادی اشتغال افراد

 کاهش مشارکت عمومی -2-2

که به منظور ایفای نقش  کار و این ساز؛ یعنی شودامنیت کمرنگ میهای مراقبت، نقش مردم در تأمین دوربین هبا توسع

 تأمین امنیت به ،در این حالتبه بیان دیگر، گذاشت.  خواهد گیرد، اثر عکسقرار می بازدارندگی نسبت به بزهکاران مورد استفاده

ست. در واقع مراقبت ویدئویی به نوعی شده ا گر به تماشاگر تبدیلیک کنش از ،شهروند دست یک اپراتور سپرده شده و در عمل

است. حال در  کرده کند، شرکتنسبت به موضوعاتی که در اطرافشان، آرامش آنان را تهدید می احساس مسئولیت افراد در کاهش

؟ کرد که پیشگیری امری مربوط به همه است و هم ادعا توان هم مدافع سرسخت مراقبت ویدئویی بودایط، چگونه میراین ش

(. بنا به دالیل 12)ابراهیمی؛ رجبی، :  در خدمت قدرت درآمده است ،باشد جای اینکه در خدمت بشر و کار به این سازبنابراین 

ای بر این اعتقادند که استفاده بیش از حد از تدابیر پیشگیری وضعی، رشد بیگانگی مردم و تخریب جوامع پیش گفته است که عده

هایی چون پایش محیط در خصوص جرایم زیست محیطی نیز اجرای یک جانبه سیاست (Felson, 1186: 81).شود را موجب می

بان آلودگی هوا با تجهیزات نظارتی و سنسورهای پیشرفته، در عمل باعث کاهش مشارکت و هایی چون دیدهزیست و طرح

                                                           

امنیت شغلی و ثبات شغلی خود نیز مطمئن باشد و در زمان  نه تنها شخص باید بتواند شغل خود را آزادانه انتخاب کند؛ بلکه باید بتواند نسبت بهبه موجب این حق،  . 8

سخن  از این حق ،( آن6ز اسناد مهم حقوق بشری است که در ماده )االمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی  بین میثاقبیکاری از وی حمایت بدون شرطی بشود. 

یا   انتخاب آزادانه   که  کاری  وسیله  یابد به  فرصت اینکه  به   است  کس هر حق   شامل که  را کردن  کار حق  میثاق  این  طرف  کشورهای »دارد:  گفته شده است؛ این ماده بیان می

 ...». داشت خواهند  معمول  حق  این  حفظ  برای را مقتضی  اقدامات  و شناسند می  رسمیت  کند، به  مینأخود را ت  معاش کند، می  قبول



رانه وضعی، برخالف اقدامات پیشگیرانه اجتماعی های مردم نهادِ غیردولتی در اقدامات پیشگیپذیری شهروندان و سازمانمسئولیت

 گردیده است.

 9جابجایی بزهکاری -2-3

یم یوضع یشگیریپ یرعمال تداباِ پس از یبزهکار ییموضوع جابجا ،مطرح شده یوضع یشگیریپدر مورد که  یراداتیاز ا یکی

 ید،مجرمان را مجبور به اعراض از عمل مجرمانه نماآنکه ی به جا یوضعیشگیرانه اقدامات پمنتقدین بر این اعتقادند که . باشد

که هدف  یی. از آنجاگرددیم یگربه آماج د یاز آماج یا یگربه زمان د یاز زمان یگر،مکان د به یاز مکان یبزهکار ییموجب جابجا

بودن  یلذا باق یند،ک نماتر مجرمانه از ارتکاب جرم منصرف شوند و آن را یزهانگ یاز جرم آن است که افراد دارا یشگیریپی اصل

به  یشگیریروش پ یناز نقاط ضعف ا ها، به عنوان یکیآماجها یا مکانها، زمان یگربه د انکردن مجرم یتمجرمانه و هدا یزهانگ

آید. در خصوص جرایم زیست محیطی همانگونه که در ادامه و در مورد کالن شهر اصفهان به طور خاص نیز مشاهده یحساب م

ود، اتّخاذ و اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی، اگرچه باعث عدم ارتکاب جرم زیست محیطی یا تقلیل آثار آن در یک خواهیم نم

 گردد، لیکن تضمینی برای جابجایی جرم و آثار مترتب بر آن، به نقطه دیگر وجود ندارد.نقطه خاص مکانی و جغرافیایی می

 محدودیت در تأمین محیط زیست پایدار -4-2

این  متکی باشد،های برخط نوین نظارتی و سامانههای به فناوری اًمنحصرمحیط زیست پایدار و محافظت از آن، تأمین هنگامی که 

 همچنانهای مزبور، موجود است. ها و سامانهان اختالل یا از کار افتادن فناوریکامهر لحظه و شکننده بوده و  پذیرآسیبپایداری، 

توان به محافظت به عنوان نمونه می بینی نشده و راه حل آن نیز تدارک دیده نشده است.پیش هرگز دارد کهکه مواردی نیز وجود 

های الکترونیکی اشاره نمود؛ چنانچه به از طریق نصب پالک -های اصلی جرایم زیست محیطیبه مثابه یکی از آماج-از درختان 

بر حل جایگزین، امری دشوار یا حداقل زمانمزبور خللی وارد شود، ارائه راههای هر دلیل در سیستم الکترونیکی و بارکد پالک

حل های نوین و سامانه هافقط از طریق فناوری رازیست محیطی مشکالت خواهد بود. عالوه بر آنچه گفته شد، چنانچه بخواهیم 

خواست.  نیز کمک باید از شهروندانو  کیه کردت به فناوری اًنباید صرف تبدیل شویم. لذا هاروباته کنیم، ممکن است به جامع

  از آن نیست. افراطی و بی حد و مرز داشتن فناوری دلیل استفادة

 

 نتیجه گیری

 زیست جرایم قبال در وضعی پیشگیرانه راهبردهای و هاچالش» خصوص در حاضر پژوهش در گفته پیش مطالب بر تأمل از آنچه

 و جامعه نیازهای با نوین است که هایفناوری از متناسب و متعادل کارگیری به وهله اولدر  نمود، استنتاج توانمی «محیطی

 موارد این از کدام هر اگر که چرا باشد،می محیطی زیست جرایم قبال در وضعی پیشگیری جهت در افراد انسانی کرامت با همسو

 لطمه افراد اجتماعی و فردی هایآزادی به تواندمی نگیرند قرار موضوعه قوانین و مقررات در اصلی خود جایگاه در و درستی به

 عنوان به حاضر پژوهش هاییافته از آنچه فلذا. کند حرکت مخالف مسیر در شود واقع مفید اینکه جای به عمالً و سازد وارد

 در مرسوم هایروش سایر و فناوری از استفاده کنار در عمومی مشارکت و همبستگی ایجاد آیدبر می معقول و کارآمد راهبردی

 باشد.می وضعی پیشگیری

                                                           
9
. Crime dislocation. 



های پیشگیری وضعی نباید مغایرتی با استفاده همزمان از نظارت مستقیم افراد و نهادهای در وهله دوم مکانیزه نمودن روش

 لترهای نظارتیغیردولتی که قصد مشارکت در حوزه مقابله با جرایم زیست محیطی را دارند داشته باشد، چراکه مسلماً ایجاد فی

دهد و هر چه تعامل این )انسانی و سیستمی( متعدد در بهبود روند پیشگیری از جرایم زیست محیطی کمک بسزایی را انجام می

 توان یافت.دو با متولی اصلی پیشگیری )دولت( بیشتر باشد، توفیق بهتری در مقابله، کنترل و کاهش جرایم زیست محیطی می

های پیشگیری توان اذعان نمود اشکاالت و اختالالت شایع در حین به کارگیری از روشد قبل میهمچنین از رهگذر موار

مندی موازی از نیروی توان از آن غافل بود و راهبردی مناسب به جز بهرهباشد که نمیهایی میوضعی مکانیزه نیز یکی از چالش

های نظارتی، اتوماسیون، پالک الکترونیک و ...( را به دنبال ندارد تا در زمان های هوشمند )دوربینانسانی در کنار استفاده از سامانه

های انسانی بتواند کماکان در راستای پایش وضع موجود به متولیان و مسئولین امر در بروز اشکال و خطا در این موارد، نظارت

 جهت مقابله با جرایم زیست محیطی یاری رسانی کنند.

ت، فرضیه موجود در پیشگیری وضعی، دقیقاً مخالف جبرگرایی بوده و مبانی نظری و جرم شناختی آن را توان گفدر نهایت می

 ی،وضع رییشگیپجستجو نمود. اگرچه  های روزمرهنظریاتی همچون نظریه کاهش فرصت مجرمانه و نیز نظریه فعالیت توان درمی

 اتخاذ دنبال به صرفاً و نداشته توجه اقتصادیی و اجتماع تمشکال منظر از بزهکاری عوامل مطالعه و جرم یشناس تعلّ به

ده است، با ش واقع ثرؤم جرم ارتکاب ماقبل یِکیزیف و مادی طیشرا در و گذاشته ریثأت بالقوه بزهکاران میتصم در که استی اقدامات

 لیتحم جامعه افراد دوش بر را یکمتر بار و داشته همراه به جامعه یبرا را یکمتر ینهیهز و بهتر جینتااین وجود از این حیث 

 استقبال بای، انتظام یروهاین و ییقضا مسؤوالن یسو از ما کشور در ،یریشگیپ یشیوه این عتریسر یبازده به لحاظ و نموده است

ولی در مقابل به علت عدم مشارکت عمومی و ایجاد همبستگی میان آحاد مردم و نهادهای غیردولتی  .است شده مواجه بیشتری

)به صورت فرهنگ سازی، حمایت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی( از توفیق مطلوبی جهت پیشگیری وضعی در 

 محیط از پذیری نسبت به حمایتم از مسئولیتقبال جرایم زیست محیطی برخوردار نشده است و عمده علت آن دور نمودن مرد

 باشد.های پیشگیری وضعی میعمومی در این حوزه و مکانیزه نمودن شیوه وظیفه یک عنوان به زیست

پیشگیری وضعی در قبال جرایم »های پژوهش حاضر در جهت توسعه وضعیت حاکم، فلذا راهکارهای زیر برگرفته از یافته

 باشد:میمفید فایده « زیست محیطی

 زیست جرایم قبال در وضعی به کار گیری همزمان از نیروی انسانی در کنار فناوری نوین و اتوماسیون جهت پیشگیری -8

 محیطی.

فرهنگ سازی عمومی جهت حفظ محیط زیست؛ از طریق آموزش حین تحصیل به عنوان یک وظیفه جهت پیشگیری  -1

 وضعی در قبال جرایم زیست محیطی.

قوانین کارآمد و متناسب با وضع موجود و ایجاد ضمانت اجراهای معقول و مناسب به لحاظ بازدارندگی از جرم تقنین  -9

 و عدم میل به تکرار جرم.

های متناسب با نوع جرم و رفتار ارتکابی و حتی المقدور جایگزین حبس در جرایم سبک توسط مقام تعیین مجازات -4

 یری فرد به جامعه.قضایی، به لحاظ تنبه و بازگشت پذ

 به منظور «هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون» 99 ماده های صدا و سیما در راستای اجرایاستفاده از ظرفیت -2

مقررات  و قوانین جهت آموزش مناسب هایعمومی با ساختن برنامه افکار تنویر جهت محیط زیست، حفاظت با سازمان همکاری

 زیست. محیط مربوط به حفاظت مسایل و
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